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Вивчення послаблюючої активності різних
субстанцій, одержаних з плодів сливи
домашньої Prunus domestica
Актуальність. Слива домашня Prunus domestica широко розповсюджена в Україні. Її плоди містять широкий спектр біологічно активних речовин з високою антибактеріальною, антиоксидантною, гіполіпідемічною та
іншими видами активності, проте монопрепарат на основі сливи на фармацевтичному ринку України відсутній.
Метою нашої роботи було вивчення послаблюючої активності сухих та рідких екстрактів з плодів Сливи
домашньої Prunus domestica з метою створення послаблюючого препарату.
Матеріали та методи. З плодів сливи отримували водний та спиртовий екстракти. Сухі екстракти містили
волокна та водорозчинні полісахариди (ВРПС). Визначали вміст фенольних сполук, флавоноїдів, гідроксикоричної кислоти, антоціанів. Здатність підвищувати скорочення кишечника оцінювали за швидкістю проходження
контрастної маси по кишечнику мишей за методом Sticknay J. S. В якості препарату порівняння використовували «Піколакс» (ВАТ «Фармак», м. Київ, Україна).
Результати та їх обговорення. В роботі було показано, що всі екстракти демонстрували м’яку проносну
дію. Найбільшу ефективність виявили сухі екстракти, які містили волокна та ВРПС. Водний та спиртовий екстракти
були менш ефективні по відношенню до препарату порівняння «Піколакс».
Висновки. Всі вивчені екстракти продемонстрували м’яку послаблюючу активність, найбільшу активність
проявив сухий екстракт, до складу якого входили волокна. Отримані дані свідчать про необхідність подальших
досліджень з метою створення нового препарату на основі плодів сливи.
Ключові слова: Слива домашня Prunus domestica; послаблююча дія; Піколакс; миші; кишечник
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Investigation of different substances catharic properties made from Prunus domestica
Topicality. Prunus domestica is widely spread in Ukraine. Its fruits contain a wide range of biologically active substances with high antibacterial, antioxidant, lipid-lowering and other activities, however, the mono-drug based on plum
on the pharmaceutical market of Ukraine is absent.
Aim. The aim of our work is to study the laxative activity of dry and liquid extracts from prunus domestica fruits
with the goal to design a drug with laxative effect.
Materials and methods. From the fruits of the plum, water and alcohol extracts were obtained. Dry extracts contained fibers and water-soluble polysaccharides (WSPS). The content of phenolic compounds, flavonoids, hydroxycinnamic acids, anthocyanins was determined. The ability to increase intestinal contractions was assessed by the rate of
passage of contrast mass in the intestines of mice by the Sticknay J. S. method. “Pikolaks” (Pharmak OJSC, Kiev, Ukraine)
was used as the reference preparation.
Results and discussion. In the work, it was found that all the extracts showed a mild laxative effect. The highest
efficacy was found in dry extracts containing fibers and WSPS. The aqueous and alcohol extracts were less effective with
respect to the “Pikolaks” comparison preparation.
Conclusions. All the extracts studied showed mild laxative activity, the most active was a dry extract, which contained fibers. The findings indicate the need for further research to create a new drug based on plum fruit.
Key words: Domestic plum; Prunus domestica; laxative effect; Pikolaks; mice; intestine
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Изучение слабительного действия различных субстанций, полученных из плодов
сливы домашней Prunus domestica

Актуальность. Слива домашняя Prunus domestica широко распространена в Украине. Ее плоды содержат
широкий спектр биологически активных веществ с высокой антибактериальной, антиоксидантной, гиполипидемической и другими видами активности, однако монопрепарат на основе сливы на фармацевтическом рынке
Украины отсутствует.
Целью нашей работы было изучение слабительной активности сухих и жидких экстрактов из плодов сливы домашней Prunus domestica с целью создания слабительного препарата.
Материалы и методы. Из плодов сливы получали водный и спиртовой экстракты. Сухие экстракты содержали волокна и водорастворимые полисахариды (ВРПС). Определяли содержание фенольных соединений, флавоноидов, гидроксикоричных кислот, антоцианов. Способность повышать сокращение кишечника оценивали
по скорости прохождения контрастной массы по кишечнику мышей методом Sticknay J. S. В качестве препарата
сравнения использовали «Пиколакс» (ОАО «Фармак», г. Киев, Украина).
Результаты и их обсуждение. Было установлено, что все экстракты демонстрировали мягкое слабительное действие. Наибольшую эффективность обнаружили сухие экстракты, содержащие волокна и ВРПС. Водный
и спиртовой экстракты были менее эффективны по отношению к препарату сравнения «Пиколакс».
Выводы. Все изученные экстракты продемонстрировали мягкую слабительную активность, а наибольшую
активность проявил сухой экстракт, в состав которого входили волокна. Полученные данные свидетельствуют
о необходимости дальнейших исследований с целью создания нового препарата на основе плодов сливы.
Ключевые слова: Слива домашняя Prunus domestica; слабительное действие; Пиколакс; мыши; кишечник
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ВСТУП
Слива домашня (лат. Prunus domestica) сімейства
Rosaceae широко розповсюджена на всій території України та має багато сортів. Плоди сливи широко використовуються у харчовій промисловості для виготовлення соків, нектарів, джемів та інших продуктів та
напоїв, оскільки вони містять багато хімічних речовин з широким спектром біологічної активності. Серед них неохлорогенова кислота, хлорогенова кислота, криптохлорогенова кислота, які мають високу
антиоксидантну активність [1, 2].
Крім того, фрукти містять флавоноли (мірицетин,
кверцетин і кемпферол), вуглеводи (фруктозу, сахарозу, глюкозу, сорбіт), органічні кислоти (лимонну,
яблучну та інші), вітаміни (α-токоферол, γ-токоферол,
β-каротин), мікроелементи (натрій, калій, магній, кальцій, залізо, цинк) [3].
На теперішній час встановлено, що плоди Сливи домашньої та субстанції, виготовлені з них, знижують холестерину ЛПНГ [4], нормалізують рівень
загального холестерину у печінці та плазмі крові [5],
гальмують процеси зниження щільності кісткової тканини у жінок у постменопаузі [6]. Окрім того, спиртові екстракти зі сливи демонстрували антибактеріальну дію по відношенню до грампозитивних бактерій [7]. Більш широко вивчений послаблюючий ефект
плодів сливи. Так, Piirainen et al. [8] встановили, що
споживання сливового соку полегшує процес дефекації. Аналогічний ефект був отриманий при споживанні сухих плодів сливи та у комплексі з сорбітолом,
дієтарними волокнами та поліфенолами [9].
Плоди сливи входять до складу послаблюючого
препарату «Кафіол» та багатьох харчових добавок [10].
На теперішній час в Україні зареєстровані 3 препарати, які містять екстракт сливи, проте вихідною сировиною є кора сливи африканської [10]. Основним застосуванням цих препаратів є лікування порушень сечовиведення. Також вони застосовуються при аденомі передміхурової залози. Проте монопрепарат на основі плодів Сливи домашної на фармацевтичному ринку України на теперішній час відсутній. Таким чином,
беручи до уваги широкий спектр біологічної активності речовин, які входять до складу плодів сливи,
питання створення нових хімічних препаратів з плодів сливи є надзвичайно актуальним. На кафедрі хімії
природних сполук НФаУ були отримані сухі та рідкі
екстракти з плодів сливи.
Метою роботи було вивчення послаблюючої активності сухих та рідких екстрактів, які були отримані
з плодів сливи Prunus domestica з метою подальшого
створення монопрепарату з м’якою послаблюючою
дією.
матеріали та методи
Об’єктом дослідження були висушені плоди сливи домашньої Prunus domestica L. родини Rosaceae
(країна походження – Молдова), придбані на ринку у
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м. Харкові. Сировину сушили, подрібнювали до пюре
та визначали втрату в масі при висушуванні за ДФУ [11].
Для отримання субстанцій до 100 г подрібнених
плодів сливи додавали гарячу воду у співвідношенні 1 : 5, перемішували впродовж 1 години при кімнатній температурі, відстоювали і відділяли харчові
волокна на центрифузі. Водний екстракт упарювали до 100 мл, додавали спирт етиловий у співвідношенні 1 : 3. В екстракті випадав осад водорозчинних
полісахаридів (ВРПС) світлого кольору. Осад ВРПС відокремлювали фільтруванням. Водно-спиртовий фільтрат упарювали до 100 мл. Отримані волокна та ВРПС
сушили у сушильній шафі при температурі 60 °С.
Волокна представляли собою порошок коричневого кольору зі слабким специфічним запахом, ВРПС –
порошок світло-коричневого кольору практично без
запаху. Водний залишок після відділення волокон, який
було упарено до 100 мл для подальших фармакологічних досліджень, отримав назву ЕС-1 і являв собою
напівпрозору рідину рожевого кольору, кисло-солодку на смак з характерним слабким сливовим запахом.
Водно-спиртовий екстракт сливи, що залишився після
відділення ВРПС, з якого було вилучено спирт етиловий та сконцентровано до 100 мл, отримав назву
ЕС-2.
Вміст полісахаридів у пюре визначали гравіметрично [12]. Вміст фенольних сполук визначали методом абсорбційної спектрофотометрії при довжині
хвилі 271 нм (сума фенольних сполук у перерахунку
на галову кислоту), 417 нм (флавоноїдів у перерахунку на рутин) і 327 нм (гідроксикоричні кислоти у перерахунку на хлорогенову кислоту), 528 нм (антоціани у перерахунку на ціанідин-3-глюкозид) на спектрофотометрі Hewlett Packаrd 8453 у кюветах з товщиною шару 10 мм [12, 13]. Вміст органічних кислот визначали титриметрично за методикою ДФУ [11].
У досліді використовували білих нелінійних мишей масою тіла 20-22 г. В якості препарату порівняння використовували «Піколакс» у дозі 0,3 мл/кг маси
тіла тварин. Вивчали послаблюючу дію сухих екстрактів сливи зі шкіркою без волокон та зі шкіркою без
ПСК у дозах 25, 50 та 70 мг/кг маси тіла та водних
екстрактів зі сливи зі шкіркою без волокон та зі шкіркою без ПСК у дозах 0,5, 1,0 та 1,5 мл/кг маси тіла.
Вивчали здатність тест-зразків (ТЗ) екстрактів впливати на перистальтику кишечника мишей зі швидкістю проходження контрастної маси по кишечнику
мишей за методом Sticknay J. S. зі співавт. [14]. ТЗ вводили внутрішньошлунково у профілактичному режимі впродовж 3 діб. Останнє введення здійснювали за
40 хвилин до тестування. Препарат порівняння вводили одноразово за 12 годин до тестування.
За 24 години до тестування тварин позбавляли
їжі. Через 40 хвилин після введення ТЗ вводили контрастну масу у вигляді 20 % суспензії вугілля на 1 %
крохмальному слизу по 0,6 мл на тварину. Через 40 хвилин тварин знеживлювали шляхом дислокації ший-
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Таблиця 1

Вміст біологічно активних сполук у екстрактах, отриманих з плодів сливи
Показник

Втрата в масі при висушуванні
ВРПС
Вміст гідроксикоричних кислот у перерахунку
на хлорогенову кислоту, %
Вміст органічних кислот, %
Сума фенольних сполук у перерахунку на галову
кислоту, %

Сухі екстракти
Волокна
ВРПС
6,10 ± 0,58
5,67 ± 0,43
–
–

них хребців під хлороформним наркозом. Проводили розтин, видаляли увесь кишечник від шлунка до
анального отвору, розгортали його в одну пряму лінію
та вимірювали його загальну довжину (см) та шлях,
який пройшла контрастна маса (см). Як інтегральний показник сили перистальтики кишечника використовували відсоток довжини кишечника (Д %), що
був заповнений контрастною масою, за формулою:
Д % = (Дпк/Дк) × 100 %,

де: Дк – абсолютна довжина кишечника, см; Дпк – шлях,
пройдений контрастною масою по кишечнику за 40
хвилин, см.
Весь фактичний матеріал був оброблений методами варіаційної статистики (середнє значення, його
стандартна помилка) з використанням непараметричних методів аналізу (тест Манна-Уїтні). Прийнятий рівень значущості – р < 0,05. Для отримання статистичних висновків використовували стандартний
пакет програм Statistica (версія 6) [15].

Результати та їх обговорення
За результатами фітохімічного аналізу плодів сливи домашньої висушених було встановлено, що (у %
у перерахунку на абсолютно суху сировину): втрата
в масі при висушуванні складала 20,19 ± 0,12; вміст
волокон – 8,24 ± 0,11; ВРПС – 2,64 ± 0,77; гідроксикоричних кислот у перерахунку на хлорогенову кислоту – 0,58 ± 0,09; органічних кислот – 9,12 ± 0,82;
суми фенольних сполук у перерахунку на галову кислоту – 1,06 ± 0,01. Визначений вміст антоціанів та флавоноїдів у сировині був у межах похибки приладу, що
дозволяє припустити, що сировина вказаних речовин не містила. Результати аналізу сухих та рідких
екстрактів представлені в табл. 1.
Найбільшу послаблюючу активність проявили сухі
екстракти з плодів сливи, які містили волокна. Слід
зазначити, що максимальна активність у підгрупі сухого екстракту «Волокна» спостерігалася при введенні екстракту в дозі 75 та 50 мг/кг маси тіла тварин.
При цьому отримані показники перевищували препарат порівняння Піколакс. У підгрупі сухого екстракту сливи ВРПС найбільша активність спостерігалася

–

0,24 ± 0,01

–

0,56 ± 0,34

Рідкі екстракти
Водний ЕС-1 Спиртовий ЕС-2
26,59 ± 1,93
21,18 ± 2,12
1,11 ± 0,13
–

5,26 ± 0,44

0,11 ± 0,02

0,61 ± 0,03

0,21 ± 0,12

1,14 ± 0,31

2,07 ± 0,23

6,86 ± 073,

в дозі 50 мг/кг маси тварин. Отримані результати
представлені у табл. 2.
До складу Піколаксу входить активний компонент пікосульфат натрію, який метаболізується під
впливом бактеріальних сульфотрансфераз у товстому кишечнику з утворенням активної форми – дифенолу [16]. Препарат впливає на рецептори слизової оболонки товстого кишечника, внаслідок чого посилюється перистальтика і просування калових мас
по товстому кишечнику. Після перорального застосування препарат практично не абсорбується в системний кровотік.
Таблиця 2

Вплив сухого та водного екстрактів
сливи зі шкіркою без волокон та сливи
зі шкіркою без пск на рухову активність
шлунка мишей
Групи
тварин

Інтакт

Піколакс

Волокна
ВРПС
Інтакт

Піколакс

Водний
ЕС-1

Спиртовий
ЕС-2

n
6

6

6

6

6

6
6
6
5

6

6

5

6

6

6
6

Доза

Д, % (M ± m)

Сухі екстракти
–

0,3 мл/кг
25 мг/кг

69,84 ± 1,29

82,12 ± 0,59*

80,92 ± 1,48*

50 мг/кг

85,86 ± 0,25*/**

50 мг/кг

85,45 ± 0,69*/**

75 мг/кг

25 мг/кг

75 мг/кг

87,80 ± 0,64*/**
81,32 ± 3,20*

83,58 ± 1,87*

Рідкі екстракти
–

60,57 ± 2,14

0,3 мл/кг

72,39 ± 2,78*

1,5 мл/кг

67,23 ± 3,57

0,5 мл/кг

1,0 мл/кг

0,5 мл/кг

1,0 мл/кг
1,5 мл/кг

% від
інтакту
–

17,6
16

23

25,7

16,4
22

20
–

19,5

67,01 ± 4,58

10,6

69,94 ± 3,97*

15

65,03 ± 3,71

66,07 ± 3,82
59,32 ± 1,23

7,3
11
9
–

Примітки: * – відмінності статистично значущі щодо значень
інтактного контролю (тест Манна-Уїтні), р < 0,05;
** – відмінності статистично значущі щодо значень ПП,
Піколаксу (тест Манна-Уїтні), р < 0,05; (n – кількість тварин).
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Водний екстракт сливи був менш ефективним,
оскільки показник відсотка довжини кишечника нe
перевищував у цій підгрупі результати препарату порівняння Піколаксу. Слід зазначити, що вплив водного
екстракту сливи ЕC-1 не залежав від дози, оскільки максимальна ефективність спостерігалаcя при введенні
екстракту в дозі 0,5 та 1,5 мл/кг маси тіла. При введенні
спиртового екстракту сливи ЕС-2 максимальна послаблююча активність проявлялася в дозі 0, 5 мл/кг маси
тварин, а зі збільшенням дози поступово знижувалася.
При отриманні водного екстракту зі сливи випадав осад полісахаридів, який відокремлювали фільтруванням [11]. На наш погляд, суттєва різниця у дії
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сухого та водного екстрактів з плодів сливи зумовлена саме відмінностями у хімічному складі екстрактів.

ВИСНОВКИ
Таким чином, слід зазначити, що отримані дані
свідчать про те, що більш активну послаблюючу дію
виявив сухий екстракт з плодів сливи, який містив
волокна. На наш погляд, він є більш перспективним
для створення лікарського препарату. Проте оскільки інші екстракти теж виявили послаблюючу дію, слід
продовжувати подальші дослідження з метою їх використання.
Конфлікт інтересів: відсутній.
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